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Sisäministeriölle 

Esitys Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen pysyväksi liputuspäiväksi 

Allekirjoittaneet yhteisöt kiittävät siitä, että sisäministeriö suositti yleistä 

juhlaliputusta 1.10.2016 Miina Sillanpään 150 vuotta -juhlavuoden ja 

kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Juuri 1.10.1906 eli 110 vuotta sitten tulivat 

Suomen suuriruhtinaskunnassa voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaali laki, jotka 

antoivat kansalaisille, sekä miehille että naisille täydet poliittiset oikeudet. 

Juhlaliputuksesta saatujen myönteisten kokemusten rohkaisemana esitämme, että 

sisäministeriö lisäisi pysyvästi lokakuun 1. päivän Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen liputuspäiväksi ja suosittaisi silloin yleistä liputusta. 

Perustelut 

Ministeriön määräys ja suositus juhlaliputuksesta otettiin myönteisesti vastaan ja sitä 

noudatettiin hyvin. Esimerkin Miina Sillanpään merkityksestä tarjoaa toimittaja Miska 

Rantasen koko sivun lauantaiessee "Piiasta hyvinvoinnin rakentajaksi" Helsingin 

Sanomissa 24.9.2016. Sen nostona oli "Jos Miina Sillanpää olisi ollut mies, meillä olisi 

valtaväyliä nimettyinä hänen mukaansa, kansainväliset Sillanpää-päivät ja Miinan 

kuva setelissä." 

Yhtä tärkeä liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisyhteiskunta ja 

kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, 

että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelu ovat jatkuvia. 

Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. 

Miina Sillanpää oli laaja-alainen ja vahva kansalaisvaikuttaja. Hän kuului ammatillisen 

liikkeen pioneereihin. Hänet valittiin ensimmäisten naisten joukossa uuteen 

eduskuntaan ja hän oli kansanedustajana 38 valtiopäivien ajan. Vuonna 1926 hänet 

nimitettiin ministeriksi ensimmäisenä naisena Suomessa. Miina Sillanpään ansiot 

yhteiskunnallisena vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat 

elähdyttäneet lukuisia suosittuja juhlavuoden tilaisuuksia ja olleet näyttävästi esillä 

niin julkisessa sanassa kuin sosiaalisessa mediassakin. Mukana järjestelyissä ovat 

kansalaisjärjestöjen ohella olleet eduskunta, oikeusministeriö ja KANE sekä Helsingin 

kaupunki ja Jokioisten kunta. 

Aura Korppi-Tommolan kirja Miina Sillanpää. Edelläkävijä ja Forssan museon Miina 

Sillanpäästä kertova näyttely ovat saaneet Suomi Finland 100 -tunnuksen. Näyttely 

kiertää parhaillaan Kanta-Hämeen kirjastoissa ja se tulee olemaan esillä eduskunnan 

kirjastossa ensi helmikuussa valtiopäivien avajaisten aikoihin. Vuonna 2017 näyttely 

jatkaa myös kiertoaan niin maakunnissa kuin Helsingissäkin. Miina Sillanpäästä 
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kertova lyhytdokumentti on ulkoministeriön toimesta tekstitetty muun muassa 
englanniksi ja liitetty kansainväliseen Suomen maakuva-aineistoon. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna on erityinen syy liputtaa kansalaisvaikuttamiselle .. 
Ottihan kansa itselleen valtiovallan jo 11 vuotta ennen maamme valtiollista 
itsenäisyyttä. Juhlavuoden tunnus yhdessä on tulkittavissa myös tunnustukseksi 
kansalaisten laajalle vapaaehtois- ja yhdistystoiminnalle, joilla on ollut Suomessa 
yhteiskunnallisesti ja poliittisesti suurempi merkitys kuin missään muussa maassa. 
Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan 
eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta. 

Samalla kun esitämme liputettavaksi merkittävälle yhteiskunnalliselle 
kansalaisvaikuttajalle Miina Sillanpäälle, haemme valtiovallan tunnustusta aktiivisen 
kansalaisyhteiskunnan arvolle. Se olisi omiaan kannustamaan yhteiskunnan jäseniä 
jatkuvaan rakentavaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. 

Esityksemme tueksi uudistamme lisäksi 7.6.2011 tekemämme liputuspäivää 
koskevan esityksen yksityiskohtaisemmat perustelut. Liitämme oheen esityksen 
liitteineen ja edellä mainitun Aura Korppi-Tommolan kirjan. 

Lisäksi hakijoina on laaja joukko liitteessä listattuja organisaatiota. 

Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2016 
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
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puheenjohtaja toiminnanjohtaja 


